
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

CÔNG TY DU LỊCH CAO NIÊN 

89 Vƣờn Chuối, P4, Q3, Tp.HCM 

Tel: 1900.63.64.12 & 0909.145.389 

www.caonien.vn 

CHƢƠNG TRÌNH THAM QUAN 
 

CHÂU ĐỐC – NÚI CẤM 
 

-  Thời gian: 02 ngày 01 đêm 
-   Khởi hành: Ngày 2/2/2023 (12 tháng Giêng) 
 

 Ngày 01: Tp Hồ Chí Minh – Châu Đốc  
5h30: Khởi hành tại 335 - 345 Điện Biên Phủ, F4, Q3, Tp.HCM. Dừng chân ăn sáng tại Tiền 
Giang. Tiếp tục hành trình đến Châu Đốc ăn trƣa, nhận phòng nghỉ ngơi. 
 

Buổi chiều: Xe đƣa Đoàn lên chân Núi Cấm. Đoàn đi cáp treo tham quan Khu du lịch Núi 
Cấm tham quan chùa Vạn Linh, tượng phật Di Lặc (cao 33,6m ngang 30m) – Quý khách 
có thể leo lên những bậc thang bên trong tượng Di Lặc để ngắm nhìn toàn cảnh KDL 
Núi Cấm. Ghé tham quan và mua sắm tại chợ Biên Giới Tịnh Biên - một khu chợ biên 
giới lớn nhất miền Tây Nam Bộ, Về lại Châu Đốc ăn tối, nghỉ đêm. 
Buổi tối tự do đi xe lôi – một phƣơng tiện độc đáo và phổ biến của Miền tây tham quan khu 
chợ Miếu Bà hoặc chợ Châu Đốc. 
 

Ngày 02: Châu Đốc – Tp.HCM  
Buổi sáng: Đoàn ăn sáng, tham quan Miếu Bà Chúa Xứ, Tây An Cổ Tự, lăng Thoại Ngọc 
Hầu - cụm di tích nổi tiếng linh thiêng tại núi Sam với nhiều truyền thuyết gắn liền với vùng 
đất An Giang. 
 

Buổi chiều: Đoàn Trả phòng, ăn trƣa, khởi hành về Tp HCM, kết thúc chuyến đi. 
(Thứ tự chƣơng trình có thể thay đổi nhƣng vẫn đảm bảo điểm tham quan) 

 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 1.580.000VNĐ/KHÁCH 
 

Gía tour bao gồm: 
 +  Xe đời mới, máy lạnh phục vụ tham quan theo chƣơng trình. 
 + Ăn theo chƣơng trình: từ sáng ngày đi đến trƣa ngày về. 
 + Lƣu trú: Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao. 
 + Phí tham quan theo chƣơng trình. Cáp treo Núi Cấm: 200.000đ/khách. 
 + Hƣớng dẫn viên du lịch và Nhân viên y tế - bác sĩ phục vụ Đoàn.  
 + Nƣớc uống Aquafina (0,5 lít/ngày/khách). 
 + Bảo hiểm du lịch mức bồi thƣờng tối đa 30.000.000VNĐ/vụ.  
 

Giá tour không bao gồm:  
  + Chi phí cá nhân ngoài chƣơng trình. 
  + Phụ thu phòng đơn: 350.000VNĐ/khách (trƣờng hợp 01 khách ở 01 phòng). 
 

GIÁ TOUR TRẺ EM: 
- Trẻ em dƣới 04 tuổi: Miễn phí giá tour (Gia đình lo cho bé tất cả các chi phí – nếu có). 
- Trẻ em từ 04 đến dƣới 11 tuổi: 50% giá tour (có ghế ngồi, suất ăn, ngủ chung với ngƣời lớn). 
- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour nhƣ ngƣời lớn. 

 

HÂN HẠNH ĐƢỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH 


